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ÖZET
Bu araştırmada Convolvulus L. türlerinin tohum yapısının mikromorfolojik özellikleri belirlenerek
tohum yüzey şekilleri hakkında detaylı çalışma amaçlanmıştır. Convolvulaceae (Sarmaşıkgiller)
ailesinden ülkemizde 4 cins ve 40 türü doğal yayılış gösterir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir veya gıda
olarak kullanılan türleride vardır. Araştırma alanından Convolvulus L. taksonları 2018-2019 yılları
arasında çiçeklenme dönemi olan Mayıs ve Temmuz aylarında topalanarak morfolojik incelemeler için
herbaryum materyali haline getirildi. Convolvulus L. türleri otsu veya çok küçük çalımsı formda
bitkilerdir. Convolvulus L. üyelerinde meyve kapsül olup meyvenin şekli ovoid, subgloboz veya elipsoid
akuminat olabilmektedir. Meyveler ovaryum ile aynı indumentum özelliklerine sahiptir. Stilus'un taban
kısmı bazı taksonlarda kalıcı olup kapsülün açılma şekli loculicidal dir. Kapsül genelde 2 odacıklı olup
3 köşeli 4 tohum bulundurur. Tohum yüzeyi düz, ağsı veya tüberkülat yapıda olabilir. Tohumlar birçok
farklı taksonomik karakteri bünyesinde barındırmasına rağmen bu karakterlerin Convolvulus L.
taksonlarını sınıflandırmada kullanılmasında ise herbaryum örnekleri başta olmak üzere halen bazı
kısıtlamalar mevcuttur. Günümüze kadar toplanmış olan herbaryum örneklerinin çoğu çiçeklenme ve
erken meyve evresinde toplandıkları için olgun tohum karakterlerini saptamak mümkün olamamaktadır.
Halen dünya üzerindeki birçok Convolvulus L. taksonunun tohum ve kapsül özellikleri net bir şekilde
bilinmemektedir. Eskişehir'deki toplanan Convolvulus L. türleri Convolvulus cantabrica, Convolvulus
lineatus, Convolvulus compactus, Convolvulus arvensis, Convolvulus galaticus, Convolvulus
betonicifolius ve Convolvulus holosericeus'dur. İncelenen taksonlar arasındaki tohumların şekli büyük
bir değişiklik göstermektedir. İncelenen Convolvulus taksonlarının tohum şekilleri primidal, armut, oval
ve eliptik şekillerdedir. Tohum yüzeyleri derimsi ve kadifemsi olarak görülmektedir. Tohum boyutları
1.5–4.5 × 1.5–2.5 (mm) arası değişmektedir. Tohum rengi koyu ve açık kahverengi, sarımsı kahverengi
olarak gözlenmiştir. Tohumların yüzeylerinde bazı türlerde tüy görünmez iken bazı türlerde tüy
bulunmaktadır. Mevcut araştırmada elde edilen morfolojik bulgular, genel olarak sayısal verilerde
Türkiye Florası'nda verilenlerle tutarlıdır.
Anahtar Kelimeler: Convolvulus, Morfolojik, Tohum, Eskişehir
ABSTRACT
In this study, the micromorphological features of the seed structure of the Convolvulus L. species were
determined and a detailed study about seed surface shapes was aimed. Convolvulaceae (Sarmaşıkgiller)
family has 4 species and 40 species in our country. It is grown as an ornamental plant or there are also
species used as food. Convolvulus L. taxa from the research area were collected in May and July, which
was the flowering period between 2018-2019, and turned into herbarium material for morphological
examinations. Convolvulus L. species are herbaceous or very small bushy plants. In Convolvulus L.
members, the fruit is a capsule and the shape of the fruit can be ovoid, subglobose or ellipsoid acuminate.
Fruits have the same indumentum features as the ovarian. The base of the stylus is permanent in some
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taxa, and the way the capsule opens is loculicidal. The capsule is usually 2-chambered and contains 3
corners and 4 seeds. Seed surface can be smooth, web or tuberculated. Although the seeds contain many
different taxonomic characters, there are still some restrictions on the use of these characters in
classifying Convolvulus L. taxa, especially the herbarium samples. Since most of the herbarium
specimens collected to date have been collected during the flowering and early fruit stages, it is not
possible to detect mature seed characters. Currently, the seed and capsule properties of many
Convolvulus L. taxa in the world are not clearly known. Convolvulus L species collected in Eskişehir
are Convolvulus cantabrica, Convolvulus lineatus, Convolvulus compactus, Convolvulus arvensis,
Convolvulus galaticus, Convolvulus betonicifolius and Convolvulus holosericeus. The shape of the seeds
among the taxa examined varies greatly. Seed shapes of Convolvulus L. taxa examined are primidal,
pear, oval and elliptical. Seed surfaces are seen as leathery and velvety. Seed sizes range from 1.5–4.5 ×
1.5–2.5 (mm). Seed color was observed as dark and light brown and yellowish brown. While some types
of feathers are not visible on the surface of the seeds, some types of feathers are present. Morphological
findings obtained in the present study was generally consistent with that given in the Flora of Turkey in
numerical data.
Keywords: Convolvulus, Morphological, Seed, Eskişehir
1. GİRİŞ
Türkiye florası 154 familyaya ait 1.220 cins ve 11.707 tür ve tür altı takson ile temsil edilmektedir.
Türkiye sahip olduğu 11707 tür ve türaltı takson ile dünyada en zengin floraya sahip ülkelerden biridir.
İç Anadolu’da stepin floristik bilançosu Türkiye florasından yapılan araştırmaya göre tür sayısı 2000 den
fazladır. İç Anadolu’nun floristik zenginliğinin yanında endemik türlerinin sayısının fazla olması
önemlidir (Akman ve ark., 2014, Menemen ve ark., 2002; Feinbrun-Dothan, 1978; Boissier, 1879).
Literatür taramalarına göre Türkiye’de yayılış gösteren Convolvulus L. cinsine mensup 40 takson
fitocoğrafik bölgeleri açısından değerlendirilmiş ve bunlardan 18 tanesi (% 46) İran-Turan, 16 tanesi (%
41) Akdeniz, 4 (% 10) tanesi ise çok bölgeli olarak belirtilmiştir (Aykurt ve Sümbül, 2014). (Şekil 1).

Şekil 1. Convolvulus L. cinsine mensup 40 takson Fitocoğrafik Bölgeleri
Convolvulus L. cinsinin modern anlamda tanımlanması ise ilk kez 18 yy. sonlarında rastlamaktadır
(Davis PH, 1965-1988, Davis PH ve ark., 1988). Bu dönemde cins üyesi taksonlar filiform stigmaları,
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küçük braktelerin koltuklarından çıkan aksiller çiçekleri ve bilokular ovaryumları ile diğer
Convolvulaceae cinslerinden ayrılmışlardır. Fakat Convolvulus L. cinsi üzerinde gerçekleştirilen
çalışmaların artması ve taksonominin ilerlemesi ile birlikte önceden Convolvulus L. cinsi içinde kabul
edilen birçok tür farklı cinslere aktarılmıştır. Örneğin Webb ve Berthelot 1844 yılında bu cins altında
bulunan bazı taksonları stiluslarının kısa oluşu, ovaryum gelişimi sırasında iki odacıktan birinin
körelmesi ve kapsüllerinin düzensiz bir şekilde açılması gibi özellikleri nedeni ile Rhodorhiza adında
yeni bir cins olarak ayırmışlardır. Fakat bu karakterler Convolvulus L. cinsinin diğer taksonlarında da
görülmektedir. Daha sonra yapılan çalışmalar ile birlikte (Sa'ad, 1967; Choisy, 1845) bu ayrımın yanlış
olduğu ve iki cinsin yeniden birleştirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Convolvulaceae (Sarmaşıkgiller)
ailesinden ülkemizde 4 cins ve 40 türü doğal yayılış gösterir.
Süs bitkisi olarak yetiştirilir, gıda olarak kullanılan türleri vardır. Bir kısmı yatık veya sarılıcı, bir yada
çok yıllık otsular veya çalılardır ( Tuzlacı, 2006). Çiçekler yaprak koltuklarında tek veya kimoz veya
uçta bulunur. Brakteoller kaliksten küçük ve korolla genellikle tüylü, hafif lopludur. Eskişehir'deki
Convolvulus L. türleri Convolvulus cantabrica, Convolvulus lineatus, Convolvulus phrygius,
Convolvulus arvensis, Convolvulus galaticus, Convolvulus betonicifolius ve Convolvulus holosericeus'
dur.
Convolvulus L. üyelerinde meyve kapsül olup meyvenin şekli ovoid, subgloboz veya elipsoid 
akuminat olabilmektedir. Meyveler ovaryum ile aynı indumentum özelliklerine sahiptir. Stilus'un taban
kısmı bazı taksonlarda kalıcı olup kapsülün açılma şekli loculicidaldir. Kapsül genelde 2 odacıklı olup 3
köşeli 4 tohum bulundurur (Weaver ve Riley, 1982). Tohum yüzeyi düz, ağsı veya tüberkülat yapıda
olabilir. Tohumlar birçok farklı taksonomik karakteri bünyesinde barındırmasına rağmen bu
karakterlerin Convolvulus L. taksonlarını sınıflandırmada kullanılmasında ise herbaryum örnekleri başta
olmak üzere halen bazı kısıtlamalar mevcuttur (Sripleng, 1959). Günümüze kadar toplanmış olan
herbaryum örneklerinin çoğu çiçeklenme ve erken meyve evresinde toplandıkları için olgun tohum
karakterlerini saptamak mümkün olamamaktadır. Halen dünya üzerindeki birçok Convolvulus L.
taksonunun tohum ve kapsül özellikleri net bir şekilde bilinmemektedir. İleride yapılacak çalışmalar ile
bu eksikliğin ortadan kaldırılması umulmaktadır.
2. MATERYAL ve METOT
Araştırma alanından toplanan Convolvulus L. Çiçeklenme ayları olan Mayıs ve Temmuz aylarında 20182019 'da Eskişehir’de toplandı. Örnekler toplanırken her bir bitki örneğinin tohuma sahip olmasına dikkat
edildi. Toplanan örneklerin ölçümleri yapıldıktan sonra bir kısmı herbaryum kurallarına göre kurutularak
herbaryum materyali haline getirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi herbaryumunda (OUEF)
saklanmaktadır. Türlerin belirlenmesi Davis'e (1965-1988) göre yapılmıştır. Morfolojik incelemeler,
arazi çalışması sırasında yapılan gözlemler, toplanan canlı örnekler, herbaryum örnekleri üzerinde
yapıldı
Scanning elektron mikroskop (SEM) tohum incelemeleri için, asetolize edilmemiş tohum taneleri
tutturucu tablaya konulup altınla kaplanmış ve Jeol 5600 LV Scanning elektron mikroskopta (SEM)
incelenmiştir.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Araştırma kapsamında yürütülen arazi çalışmaları sırasında bu cinse ait toplanan yaklaşık 33 herbaryum
materyali üzerinde morfolojik incelemeler yapılmıştır.
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Çizelge 1., Convolvulus L. taksonlarının Eskişehir’de toplanan lokaliteler.
Takson
1
2
3
4

Lokalite
Günyüzü; Gecek-Atlas köyü arası, N 39°21'33.1"- E 31°43'50.2",
Convolvulus arvensis L.
1230 m.
Mihalıcçık; Biçer-Üçbaşlı köyü arası, N 39°44'16.7"- E
Convolvulus lineatus L.
31°42'43.1", 862 m.
Convolvulus galaticus Rostan ex Sivrihisar; Ballıhisar köyü çevresi, N 39°20'24.6"- E 31°34'52.6",
Choisy
970 m.
Alpu; Bozan Ağaçlandırma sahası, N 39°47'45.94"- E
Convolvulus cantabrica L.
031°06'41.12", 842 m.

5

Convolvulus betonicifolius Miller

Eskişehir; Yörük Akçayır
030°20'49.19", 882 m.

6

Convolvulus holosericeous Bieb.

Eskişehir, Orman Fidanlık yolu, N 39°43'37.11"- E 030°20‘08",
870 m.

7

Convolvulus phrygius BORNM.

Eskişehir, Orman Fidanlık yolu, N 39°43'36.01"- E 030°21‘08",
860 m.

çevresi,

N

39°43'37.08"-

E

Çizelge 2., Convolvulus L. taksonların tohumlarının ölçümleri
Takson

Tohum şekli

C. arvensis

Piramidal

Derimsi

Tohum boyutu
(mm)
3–3.5 × 2–2.5

C. lineatus

Oval

Kadifemsi

1.5–2.5 × 1.5–2

C. galaticus

Armut şeklinde

Derimsi

1.5–2.5 × 1.5–2

C. cantabrica

Oval

Kadifemsi

1.5–2.5 × 1.5–2

Kadifemsi

2–2.5 × 1.5–2.5

C. betonicifolius Armut şeklinde

Tohum yüzeyi

C. holosericeus

Oval-eliptik

Kadifemsi

3–3.5 × 1.5–2

C. phrygius

Oval-eliptik

Derimsi

3–3.5 × 2–2.5

Tohum rengi

Tüy durumu

Koyu kahverengi

Tüysüz

Sarıkahverengimsi
Sarıkahverengimsi
Sarıkahverengimsi
Sarıkahverengimsi
Sarıkahverengimsi
Koyu kahverengisiyah

Tüylü
Tüysüz
Tüylü
Tüylü
Tüylü
Tüylü

Convolvulus arvensis L., Sp. Pl. 1: 153 (1753).
Tip Örneği: [Avrupa] Hb. Linn. 218/1.
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A

B

C

D

Şekil 2. C. arvensis tohumunun genel görünüşü, A. Dorsal görünümü, B. Ventral görünümü,
C.D., Tohum yüzeyi
Sarılıcı ya da tırmanıcı dallı çok yıllık otlardır. Toprak üstünde dallanmayan gövdeler 3 m ya da daha
uzun olabilmektedir. Yapraklar tabanda kulakçıklı ya da oksu uzantılı, genellikle 3-5 cm, tüysüz ya da
seyrek kısa tüylüdür. Çiçekler genellikle yaprak koltuklarında tek bulunur. Korolla beyaz ya da pembe,
nadiren mavi renktedir. Çiçeklenme zamanı mayıs-eylül arası olup habitat ise kumlu stepler, tarla
kenarları, yol kenarlarıdır. 200-1050 m arasın da yayılış göstermektedir. Yaşam formu hemikriptofittir.
Ülkemizde oldukça geniş yayılım göstermektedir. Eskişehir bölgesinde 800 metre rakımlı birçok alanda
rastlanılmıştır. Geniş yayılışlı ve düşük riskli (LC)’dir. Tohumlar, perikarp derimsi, hafif membranöz,
kırılgan. Tohumlar oval-eliptik, 3–3.5 × 2-2.5 mm, tohum rengi koyu kahverengi-siyah, tohum yüzeyi derimsidir (şekil 2, çizelge 2).
Convolvulus lineatus L., Systema ed. 10, 2: 923 (1759)
Lektotip Örneği: [Sicilya] Hifpaniae, Siciliae, Mediterranei maritimis. (Hb. Linn. 218/43).

A

B

C

D

Şekil 3. C. lineatus tohumunun genel görünüşü, A. Dorsal görünümü, B. Ventral görünümü,
C.D., Tohum yüzeyi
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Genellikle sürünücü köklü, odunsu kaideli, yatık ya da dik durumlu bitkilerdir. Gövde boyları 3-30 cm
arası, sık parlak gri tüylü çokyıllık bitkilerdir. Çiçekler yaprak koltuklarında ve uçlarda, tek ya da 2-7
çiçekli salkımlarda bulunur. Korolla pembe, bazen beyazdır. Çiçeklenme zamanı nisan-temmuz
aylarındır. Habitat ise kurak stepler, meşe altları, kayalık yamaçlar, nehir kenarları olup 800-2135 m
yükseklikte yayılış gösermektedir. Yaşam formu ise hemikriptofittir. Genel ve bölgesel yayılış olarak
Türkiye, K. Afrika, G. Avrupa, Kıbrıs, Kafkasya, Suriye’dir. Türkiye’de sık yayılım göstermektedir.
Eskişehir bölgesinde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi içerisindeki 810 m
rakımlı bölgelerde tespit edilmiştir. Geniş yayılışlı ve düşük riskli (LC) dir. Tohumlar, Perikarp derimsi,
hafif membranöz, kırılgandır. Tohumlar oval, 1.5–2.5 × 1.5–2 mm, sarı-kahverengimsi, kadifemsidir
(şekil 3, çizelge 2).
Convolvulus galaticus Rostan ex Choisy in DC., Prodr. 9: 408 (1845).
Lektotip Örneği: [Türkiye A/B4 Ankara] in Syria ad Ancyre (1794), Rostan (G- DC).=C. agrophilos C.
Koch in Linnaea 22: 745 (1849).

A

B

C

D

Şekil 4. C. galaticus tohumunun genel görünüşü, A. Dorsal görünümü, B. Ventral görünümü,
C.D., Tohum yüzeyi
Toprakaltı sürünücü gövdeli ve yoğun parlak havlı tüylü, yatık otsu çok yıllıklardır. Yapraklar genişçe
yumurtamsı, tabanda kalpsi olup dalgalı ve keskin dişli ile testeremsi kenarlıdır. Çiçekler yaprak
koltuklarında, tek ya da 2-4 çiçekli salkımlarda halinde bulunur. Korolla pembe ya da açık mor renktedir.
Çiçeklenme zamanı mayıs-ağustos olup habitatı çam ormanları, açık stepler, yaşlık yamaçlar, kültür
alanları ve tarla kenarlarıdır. 880-2000 m yükseklikte yayılış göstermektedir. Yaşam formu
hemikriptofittir. Genel ve bölgesel yayılışı Türkiye olup endemik bir türdür. Ülkemizde oldukça geniş
yayılım gösteren bu türe Eskişehir bölgesinde Eskişehir - Seyitgazi karayolunun 800 m rakımlı
steplerinde rastlanılmıştır. Geniş yayılışlı ve düşük riskli (LC) dir. Tohumlar, perikarp derimsi, hafif
membranözdur. Tohumlar armut şeklinde, 1.5–2.5 × 1.5–2 mm, tohum rengi sarı-kahverengimsi , tohum
yüzeyi derimsidir (şekil 4, çizelge 2).
Convolvulus cantabrica L., Sp. Pl. 1: 158 (1753).
Lektotip Örneği: [İtalya, Sicilya, Narbonne & Verona] Hb. Linn. 218/48=C. cardiosepalus Boiss. Fl. Or.
4: 96 (1875); =C. dorycnioides De Not., Repert. Fl. Ligust.: 283 (1844); =C. euxinus Petrov in Bull. Soc.
Nat. Mosc. 44: 142 (1935).
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A

B

C

D

Şekil 5., C. cantabrica tohumunun genel görünüşü, A.Dorsal görünümü, B. Ventral görünümü, C.D.,
Tohum yüzeyi
Odunsu kaideli çokyıllık otlar olup gövdeler yatık, dik ya da yükselici, uzun yumuşak tüylüdür. Boyları
10-45 cm arası olabilmektedir. Alt yapraklar dikdörtgensi-spatülsü, saplar 2 cm ya da daha uzundur.
Çiçekler terminal ve koltuk altlarında 1-4 çiçeklidir. Korolla pembe olup nadiren beyaz olabilmektedir.
Çiçeklenme zamanı nisan-ağustos ayları arası ve habitat ise makilikler, killi topraklar, yol kenarları,
kayalık yamaçlardır. 100-1700 m arası yükseklikte yayılış göstermektedir. Yaşam formu hemikriptofittir.
Genel ve bölgesel yayılışı Türkiye, Akdeniz alanı, Balkanlar, Kafkasya İran ve Avrupa Birliği’dir.
Türkiye'de Akdeniz ve Karadenize kıyısı olan bölgelerde tanımlanmasına rağmen, Eskişehir ve Ankara
illerinde de tespit edilmiştir. Eskişehir bölgesinde Gökçekaya yolunda bulunan 410 m rakımlı yamaçlarda
tespit edilmiştir. Geniş yayılışlı ve düşük riskli (LC)’dir. Tohumlar, perikarp kadifemsidir. Tohumlar
oval, 1.5–2.5 × 1.5–2 mm, sarı kahverengidir (şekil 5, çizelge 2).
Convolvulus betonicifolius Miller, Gard. Dict. ed. 8. no. 20 (1768).
Tip Örneği: [Afrika]

A

B

C

D

Şekil 6., C. betonicifolius tohumunun genel görünüşü, A. Dorsal görünümü, B. Ventral
görünümü, C.D., Tohum yüzeyi
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Tırmanıcı ya da sarılıcı, kısatüylü otsu çok yıllıklardır. Gövde yaprakları saplı ya da tabanda oksu uzantılı
olup loblar bazen dişli, yumurtamsı ile darca yumurtamsı olmaktadır. Çiçekler yaprak koltuklarında, her
sap 1 veya 3 çiçeklidir. Korolla pembe ya da beyaz renktedir. Çiçeklenme zamanı mayıs-temmuz ayları
arasıdır. Habitat olarak boş ya da ekili tarlalar, yol kenarlarıdır. 300-1700 m yükseklikte yayılış
göstermektedir. Yaşam formu hemikriptofittir. Genel ve bölgesel yayılış olarak Türkiye, Balkanlar,
Kıbrıs, Kırım, Kafkasya, Suriye, K. Irak, İran’dır. Türkiyede sıklıkla görülen bu tür Eskişehir bölgesinde
Türkmen Dağları ve Yenisofça Yukarı Kalabak bölgesinin 1130 m rakımlı alanlarında rastlanılmıştır.
Geniş yayılışlı ve düşük riskli (LC)’dir. Tohumlar, perikarp kadifemsi, kırılgandır. Tohumlar armut
şeklinde, 2–2.5 × 1.5–2.5 mm, sarı-kahverengimsi ve tüylüdür (şekil 6, çizelge 2).
Convolvulus holosericeus Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 1: 147 (1808).
Tip Örneği: [Crimea] habitat in Tauriae maontibus calcereis, Marschall von Bieberstein (LE).
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Şekil 7., C. holosericeus tohumunun genel görünüşü, A. Dorsal görünümü, B. Ventral görünümü,
C.D., Tohum yüzeyi
Odunsu tabanlı, yükselici ya da yatık formlu, yatık parlak gri tüylü çok yıllıklardır. Alt yapraklar darca
ters yumurtamsı ile şeritsi-ters mızraksı şeklindedir. Çiçekler bazen tek ve terminalde ya da yaprak
eksenleri ya da terminal salkımlarda bulunur. Korolla beyaz ile soluk sarı renktedir. Çiçeklenme zamanı
nisan-temmuz ayları olup habitatı kurak stepler, kayalık, kumlu, aşınmış ve kalkerli tepeler, kireçtaşlı
tarlalardır. 250-1700 m arası yükseklikte yayılış göstermektedir. Yaşam formu hemikriptofittir. Genel ve
bölgesel yayılış olarak Türkiye, Balkanlar, Kırım, Kafkasya’dır. Eskişehir’de Muttalıp bölgesinin 820 m
rakımlı alanlarında rastlanılmıştır. Geniş yayılışlı ve düşük riskli (LC)’dir. Tohumlar, perikarp kadifemsi
ve kırılgandır. Tohumlar oval-eliptik, 3–3.5 × 1.5–2 mm, tohum rengi sarı-kahverengimsi ve tohum
yüzeyi tüylüdür (şekil 7, çizelge 2).
Convolvulus phrygius Bornm. in Feddes Rep. 5: 168 (1908).
Tip Örneği: [Türkiye B3 Eskişehir] Eski-Scheher ad viam versus Tschifteler (Çifteler), 13.v.1901,
Warbung & Endlich (holo B.).=C. pulvinatus Sa’ad, Convolvulus 148 (1967).
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Şekil 8., C. phrygius tohumunun genel görünüşü, A. Dorsal görünümü, B. Ventral görünümü,
C.D., Tohum yüzeyi
Bodur yarı yatık ya da yastıksı formlu küçük çalımsılardır. Yapraklar sık parlak gri tüylü, sapsız, spatülsü
ile ters mızraksı olup, 3-18 mm boylanmaya sahiptir. Çiçekler terminal ya da yaprak koltuklarında, tek
yada dallı salkımlarda 2-7 adet bulunmaktadır. Korolla beyaz renkte olup, dışta 5 pembe bantlıdır.
Çiçeklenme zamanı mayıs-haziran arası olup habitatı stepler ve açık Pinus nigra L. ormanlarıdır. 8501200 m arası yükseklikte yayılış göstermektedir. Yaşam formu kamefittir. Genel ve bölgesel yayılış
olarak Türkiye bulunan endemik bir türdür. Türkiyede sadece Eskişehir ve Denizli bölgelerinde tespit
edilmiştir. Eskişehir bölgesinde seyitgazi yolu üzerindeki 900 m rakımlı yamaçlarda tespit edilmiştir.
Dar yayılışlı ve duyarlı (NT)’dır. Tohumlar, Perikarp derimsi, hafif membranöz, kırılgan. Tohumlar ovaleliptik, 3–3.5 × 2-2.5 mm, tohum rengi koyu kahverengi-siyah,tohum yüzeyi derimsi ve tüylüdür (şekil
8, çizelge 2).
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Convolvulaceae, yaklaşık 58 cins ve 2000 türden oluşan büyük bir ailedir (Staples ve Yang, 1998). Çok
çeşitli morfolojik karakterler sergilemektedir ve çeşitli ekolojik habitatları işgal etmektedir (Stefanović
ve ark., 2002). APG3 sistemine göre Eskişehir Bölgesinde bulunan Convolvulus L. genusa ait 7 takson
taksonomik olarak incelenmiştir. Sonuç olarak çalışma kapsamında değerlendirilen taksonlar içerisinde
C. galaticus endemik olup, bu cinsin Türkiye’deki endemizm oranı % 25.6’dır. Türkiye Florası’nda
ülkemize özgü olarak belirtilen, İran ve Lübnan’da yayılış gösterdiğine ait verilere, bu ülkelerin flora
kayıtlarından ulaşılmıştır (Johnson 2015; Rechinger, 1975). Convolvulus L. türleri park ve bahçelerde
süs bitkisi olarak kullanılabilme özelliğinde olan ve yurdumuzda da yöresel olarak bazı bölgelerde
örtücü, çit oluşturan süsleme elemanıdır. Ancak bazı türleri de tarla yabancı otu olarak
sınıflandırılmaktadır. Convolvulus L. cinsi monografı Wood ve ark. (2015) tarafından yayınlanmıştır.
Çalışmamızda Eskişehir çevresinde yapılan çalışmalarda her bir türün tohum morfolojisi, çiçeklenme
zamanı, habitat ve yaşam formu, genel ve bölgesel yayılış alanları ve IUCN kategorisi hakkında bilgiler
verilmiştir (González ve Gianoli, 2004; IUCN, 2001). Cins ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalara
bakıldığında oldukça sınırlı sayıda makaleye rastlanılmaktadır. Bu konudaki en kapsamlı sistematik
çalışma Aykurt ve Sümbül (2014) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Convolvulus (Convolvulaceae)
cinsinin taksonomik revizyonu” başlıklı çalışmadır. Çalışmanın Convolvulus L. cinsi ile ilgili yapılmakta
olan veya yapılacak çalışmalara ön bilgi niteliği taşıması hedeflenilmiştir.
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